
OSLAVA NAROZENIN – INFORMACE A CENÍK 
 

Všeobecné informace: 

 Oslavy narozenin se konají v sadech Pětatřicátníků 3 jen v pátek od 16 do 19 hodin nebo dle 
domluvy.  

 Program je časově přizpůsoben maximálně pro 16 dětí. 

 Program oslavy je 3 hodiny a probíhá bez přítomnosti rodičů, možnost prodloužení programu 
o 1 hodinu s příplatkem 400 Kč. 

 Oslavy zajišťujeme pro děti od 5 let. 

 Zajišťujeme výzdobu stolu, místnosti a nádobí k vlastnímu občerstvení. 

 Narozeninový dort ani občerstvení nezajišťujeme. 

 Na oslavu budou mít děti přezůvky.  
 
OBJEDNÁVKA OSLAVY NEBO DALŠÍ INFORMACE 
NA TEL. ČÍSLE 777 495 730 NEBO stranska@radovanek.cz. 
 
 
ZÁKLADNÍ CENA  pro skupinu do 10ti dětí 2000,-   

        + za každé další dítě    150,- 

- základní cena zahrnuje: pedagogický dozor, pojištění dětí, využití prostorů, výzdoba místnosti a stolu, 
malý dárek  pro oslavence a balónek a omalovánky všem. Dále také pořízení fotek, které budou k dispozici 
přes odkaz na ulozto.cz. 
- Záloha 1000,- Kč je splatná do týdne před konáním akce. V případě zrušení akce ze strany 
objednavatele je tato záloha nevratná. Doplatek 1000,- Kč (při počtu 10ti dětí) a ceny jednotlivých služeb 
jsou splatné nejpozději v den konání akce. 

 
 
NABÍDKA VOLITELNÉHO PROGRAMU: 
 
CENY  NA OSOBU 
 Výroba korálkového náhrdelníku       70,- (od 5 let) 
 Vyrobení masky, škrabošky     50,- (od 5 let) 
 Pečení muffinů sladký, slaný     50,- (od 5 let) 
 Malování na vlastní trika                   50,- (od 5 let) 
 Fondue (ovoce máčené v čokoládě)      30,- (od 5 let) 
 Skládání a lepení papírových modelů   30,- (od 6 let) 
 Mramorované růže z polystyrenu   50,- (od 5 let) 
 Plstěný výrobek     50,- (od 8 let) 
 Enkaustika (malování voskem s žehličkami)  70,- (od 8 let, pro skupinku max. 10 dětí) 
  
 
CENY ZA SKUPINU 10 DĚTÍ 
 Pokusy     600,- (od 5 let) 

Soutěže, hry, diskotéka       200,- 
 Vědomostní kvízy                               100,- 
 Deskové hry   100,- 

Merkur                         100,- 
X-box    200,- (od 5 let) 
 

Výtvarná dílna dle přání skupiny - Cena v závislosti na materiálu 
   
 


